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Beste vrijwilligers en donateurs,

We willen graag de mensen die ons de afgelopen periode hebben bijgestaan 
weer hartelijk danken!

Bolivia El Carmen Rivero Torrez - engelse les.
Zo nu en dan worden er door Henrike weer gratis engelse lessen gegeven 
voor kinderen van de plaatselijke bevolking. Wel met gepaste afstand en 
beschermingsmiddelen.

Tuin

Nu de  winterperiode voorbij is, zijn een groot deel van de 
planten en bomen weer in de groei.

Ook de muur gevuld met aarde begint mooi groen te kleuren 
en kunnen we hopelijk binnen niet al te lange tijd de vruchten 
ervan plukken. (zie ook volgende pagina) 
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Roger geeft de vijg 
water.



Muur met planten

De muur die we hebben mogen bouwen rondom het terrein is nu gevuld met 
meloen pompoen en een deel met cactussen.

Fruitbomen
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Meloen Pompoen Cactussen


De Mango boom die An 
in 2019 heeft geplant 
draagt nu ook vruchten.

Appelboom Granaatappel Maracuja



Steeds minder koude winter.
In de korte koude periode van dit jaar was het overdag 
zo’n  10 tot 12 graden en in de nacht zo’n graad of 4 - 
5. Dat kan heel koud aanvoelen, zeker in de nacht 
omdat de huizen daar zo goed als niet geïsoleerd zijn 
en daardoor ook minder goed verwarmd kunnen 
worden. 

Momenteel zijn de temperaturen per dag heel 
wisselend en is het merkbaar dat de windrichting 
steeds vaker veranderd. Ook zijn de 
temperatuurverschillen tussen dag en nacht soms heel 
verschillend waarbij het overdag 33 graden kan zijn en in 
de nacht maar een graad of 14 en zijn er steeds vroeger 
in het seizoen warmere temperaturen gemeten.

Werkzaamheden

Naast de dagelijkse 
werkzaamheden in de tuin en 
aan de gebouwen moeten ook 
regelmatig de waterreservoirs 
worden schoon gemaakt en 
onderhouden.

Ook zijn er een aantal grotere 
houten deksels waarmee de 
waterreservoirs worden 
afgesloten aan vervanging toe. 
We proberen dit in een volgend   
project op te pakken en hopen        
hiervoor voldoende sponsors te                  

vinden. De komende tijd worden ook de restmaterialen van de bouw van de 
muur rondom het terrein gebruikt om de randen van de terrassen en paden 
op het terrein te verstevigen.
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Guanabana - boompje 
( Zuurzak ), heeft een 
medicinale werking

Schoonmaken van één 
van de waterdepot’s

Restmateriaal om de 
terrasranden mee te 
verstevigen



Corona
De corona maatregelen worden door de plaatselijke bevolking momenteel 
niet meer zo strikt nageleefd. Wel heeft de overheid ook een derde prik 
beschikbaar gesteld voor ouderen vanaf 60 jaar tegen het corona virus. 
Henrike heeft inmiddels haar derde prik gekregen deze keer met het 
Astrazeneca vaccin.

Optreden
An Mardaga heeft nog een aantal keer opgetreden in Brugge 
(Be) waarvan de opbrengst naar Child Aid mocht. In de Irish 
pub en de Halve maan.
Ook stond er een optreden door Mark Nijssen gepland in 
december met muziekinstrumenten van afval in een 
zorgcentrum voor dementerende ouderen ook hiervan is de 
opbrengst voor het goede doel. (geannuleerd wegens Corona maatregelen)

Herdenking Grener
Het is inmiddels 6 jaar geleden dat de 
gehandicapte zoon Grener van onze 
medewerkster Carmen op 24 jarige leeftijd is 
overleden. Zoals er te zien is op de foto 
hiernaast hechten de mensen uit El Carmen veel 
waarde aan hun dierbaren en is de afgelopen 
jaren de begraafplaats steeds kleurrijker 
geworden.

Ondanks de lastige periode die veel mensen ervaren rondom de Corona 
pandemie hopen we van harte dat u ons wilt blijven steunen. We hebben uw 
hulp nodig! En danken u graag  voor uw hulp en interesse.

Uw vrijblijvende gift is via onderstaande gegevens van harte welkom en zeer 
gewaardeerd!

Met vriendelijke groet,

Mark Nijssen
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